TERMO DO(A) ALUNO(A)

Ao se inscrever em alguma das atividades da isCool, projeto educacional constituído
através de sociedade de fato, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.845.761/0001-02, localizado
no endereço Rua Iguaçú, n.º 209, bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, CEP 89.030-030,
o(a) aluno(a) assume as seguintes responsabilidades:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

A inscrição do(a) aluno(a) em qualquer atividade da isCOOL representa o aceite
referente aos termos descritos neste documento.
A inscrição de um(a) aluno(a) só é válida a partir do momento em que efetua o
pagamento dentro das condições acordadas neste documento.
A partir da inscrição, o(a) aluno(a) assume o compromisso de que está ocupando
uma vaga na atividade de sua escolha. Esta vaga só poderá ser ocupada e/ou
transferida por outra pessoa por meio de um comunicado por escrito via e-mail da
isCool: atividade@iscool.co.
A partir da inscrição, o(a) aluno(a) assume o compromisso de pagar o valor total da
atividade, dentro das condições acordadas neste documento.
Caso o(a) aluno(a) opte pela desistência da atividade antes do início da mesma,
poderá receber 75% (setenta e cinco) do valor do ingresso, caso preferir. O mesmo
valor poderá ser mantido como crédito para outras atividades.
A isCool, diante do seu modelo, poderá cancelar a atividade caso não alcance o
número mínimo de 10 (dez) pessoas inscritas. Caso a atividade seja cancelada,
todas as pessoas inscritas receberão um comunicado da própria isCool e os valores
pagos serão devolvidos.
A desistência/cancelamento da inscrição para atividades de 2 (dois) ou mais dias só
será considerada a partir do momento em que for formalizado por e-mail com o
comercial da isCool (atividades@iscool.co). A isCool irá devolver o valor referente
a 70% (setenta por cento) do total pago para as atividades de 2 (dois) ou mais dias.

O(A) aluno(a) autoriza o uso de sua imagem e captação de som pela isCool para
exposições de qualquer natureza (vídeos de divulgação, fotografias, etc) referentes às
atividades em questão.

______________________, _________ de _____________________ de 2016.

